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Sammanfattning 
 
 
Syftet med den här rapporten är att redovisa en del av marknadens fasadskivor. En 
kartläggning av Masonite skivans eventuella konkurrenter samt undersökning av deras 
monteringssystem och egenskaper. I den här rapporten kommer jag även att föreslå förslag på 
montering av Masonites skivor och förbättringar av dagens läktsystem. Det som bär upp 
fasadaskivorna i allmänhet. 
 
Olika nyckelpersoner inom olika områden i byggbranschen har intervjuats. Personer med 
breda kunskaper om teori och monteringserfarenhet. Samt faktainsamling för kartläggning av 
marknadens fasadskivors egenskaper. 
 
Det finns fördelar med Masonites fasadskiva jämfört med konkurrenterna och det finns 
möjlighet att göra förbättringar på dagens läktsystem. De förbättringarna är endast teoretiska 
och inte beprövade i praktiken, men kan vara en bra start till utveckling av dagens 
fasadkonstruktioner. De förslag som jag kommit fram till finns redovisade i den här 
rapporten. 
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Abstract 
 
 
The purpose of this report is to present some of the market's façade panels and to do a survey 
of Masonite façade panels and compare. Therefore I have looked closer on potential 
competitors and studied their assembly method and properties. I will also propose suggestions 
on installing Masonite panels and improvements to the current carrying system. The carrying 
system for façade panels in general. 
 
Various key people in various areas of the construction industry have been interviewed. 
People with a wide knowledge of theory and with real work experience have been my main 
focuses too implement this survey. I have also collected data from the façade panel system’s 
properties. 
 
There are benefits with Masonites façade panel but I also found that there is a possibility to 
make changes to improve their properties. The improvements are only theory and not tested in 
practice, but it could be a good start for improvement on the façade constructions. The results 
of my research and my proposals are explained in more details later on in this essay.
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Förord  
 
Den här rapporten är ett examensarbete på femton poäng som ingår i Byggteknik programmet 
vid Umeå Universitet. Det här examensarbetet är tagit fram av Matilda Höök på Masonite AB 
som ingår i koncernen Byggma Group som består av ett tiotal andra företag. 
 
Förståelse av den här rapporten kräver grundläggande kunskaper i byggtermer. 
 
Tack till alla som varit inblandade och bidragit i den här rapporten. 
 
Umeå 2013 
 
Ariel Arencibia 
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1. Inledning 
 
Hur bra kommer Masonites nya fasadskiva att klara sig bland de andra redan etablerade 
skivorna? Vad finns det för olika fasadskivor ute på marknaden? Kommer skivan att bli en 
succé eller bara en i mängden? Det här är några av frågorna som kommer att besvaras i det 
här examensarbetet. 
 
Det som eftertraktas är en kombination av god funktionalitet och design, där fasadens 
skyddande roll kommer att vara mer avgörande. I vissa fall kan utseendet på fasaden ha ett 
övertag som kan försvåra och försvaga konstruktionen. Det kan leda till att vissa 
kompromisser kommer att göras tills det resulterar i ett balanserat fasadsystem. 
 
Jag anser att det redan finns ett stort antal fasadlösningar ute på marknaden och för att lyckas 
lansera en ny produkt på marknaden måste den ha någon typ av övertag, något som lockar. 
Det är så att varje produkt på marknaden är mer eller mindre framgångsrik på olika sätt, den 
produkt som är framgångsrik från flera håll kommer att klara sig bättre. Allt beror på 
konsumenterna, fler nöjda kunder desto bättre produkt blir det. Även om det fanns en produkt 
med bästa möjliga montagelösning och överlägsna egenskaper i teori behöver det inte vara 
lika bra ute på marknaden. Det finns även andra svårigheter som är svåra att förutse, det kan 
vara trender eller ekonomikriser. Produkter som tar sig fram i dessa tider har större möjlighet 
att vara kvar på marknaden och bli framgångsrikare än andra. 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
En av anledningarna till att jag ville sätta mig in i det här ämnet var för att lära mig mer om 
fasader och utveckla det jag lärde mig under min utbildningstid. Med de kunskaperna kunna 
redovisa andra alternativ till de fasader som idag brukar få stora problem. Putsfasader hör till 
en av de, där frostsprängningar och känslighet mot vatten lätt visar sig genom att fasaden 
spricker och delar av fasaden släpper från ytan. Masonites fasadskiva skulle kunna vara ett 
mycket bättre alternativ. 
 
De här skadorna på putsfasader redovisas tydligt i en rapport från SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. Här har det samlats information på olika typer av skador på putsfasader 
under två års tid. Det redovisas vilka områden på fasaden otätheter förekommer och generellt 
antalet byggnader med skador. Resultatet från inventeringen av fuktskador visar att mer än 
hälften (55 %) av byggnaderna är skadade.  
 
Några exempel på var skadorna uppkommer är: fönsterbleck, dörranslutning, 
fönsteranslutning, infästning för markis och balkonginfästning. (Samuelson, 2009, s.12) 
 
Generellt så är det infästningar och genomföringar som ger problem. (Samuelson, 2009, s.12) 
Det är logiskt eftersom fasaden ska vara ett heltäckande klimatskal och skydd. Om den bryts 
eller försvagas med dessa genomföringar och infästningar kan risken för läckage öka. 
 
Den här typen av skador bidrar till att fukt sprider sig och med lite tid kan en hel fasadvägg 
bli förstörd. Kostnader som lätt skulle kunna undvikas med bättre fasadlösningar och material. 
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En av det olyckligaste som kan hända efter att ha byggt en byggnad är att behöva reparera den 
direkt efter den är färdigställd. 
 
Masonite AB har tagit fram en fasadskiva som består av 8 mm K-board. För fasadskivan har 
tester utförts gällande väderbeständighet, mögelresistens och fuktrörelser. Med fuktrörelser 
menas, materialets volymändring beroende på dess upptagna fuktmängd. För att kunna 
använda fasadskivan i husproduktion krävs att det finns en utförlig montagebeskrivning. Den 
ska ta hänsyn till eventuella fuktrörelser i fasaden. För att klara fuktrörelser krävs till exempel 
rörelsefogar mellan skivorna och för att uppnå en god väderbeständighet är ett alternativ att 
utforma tätade eller skyddade skarvar, t.ex. med fogmassa eller plåtbleck. (Persson, Jan) 
 
I dagsläget finns ett antal olika typer av träbaserade och inte träbaserade fasadskivsystem som 
har egna utformningar på sina montagesystem. När det gäller träbaserade fasadskivor har 
dessa genom åren visat sig ge problem t.ex. när det gäller fuktrörelser. För små fogar mellan 
fasadskivorna har orsakat att fasaden ”bubblat ut” (Höök, Matilda). Hela eller delar av skivan 
är inte längre plana eftersom det finns för lite plats mellan skivorna att utvidgas. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här rapporten är att ta fram monteringsförslag för Masonites fasadskiva. Ta 
reda på dess fördelar och olikheter jämfört med konkurrenterna. Ytterligare ett syfte är att 
göra en marknadsundersökning på Masonites eventuella konkurrenter, samt föreslå 
förbättringar på läktsystem som fasadskivor kan monteras på. 
Monteringslösningarna ska resultera i: 
 

– bra variation på fasadens utseende 
– enkelt att byta ut en skiva 
– enkla monteringsmetoder 
– väderbeständighet i helhet för hela fasaden 

 
Vikten i det här examensarbetet kommer att ligga i monteringsförslagen för Masonites 
fasadskiva som kommer att vara avgörande för hur vida skivan kommer att klara nordiskt 
klimat. Fasadskivan i sig har utmärkta egenskaper mot mögelangrepp, ålder, 
väderbeständighet, men utan ett väl genomtänkt monteringssystem fås ett odugligt klimatskal 
som resulterar i fuktskador på de ingående material som en byggnad består av. Skador i 
ytterväggen är svåra att upptäcka och lokalisera. Skador som först kommer att göra sig 
synliga i fasaden eller på andra sidan väggen på grund av fukttransport. (Träguiden, 
Fukttransport och fuktupptagning) 
 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Det kommer inte att utföras några egna labborationstester på Masonites fasadskiva. Inga 
ekonomiska jämförelser som redovisar pris i svenska kronor kommer att tas upp. 
Miljöaspekter kommer inte att diskuteras i det här arbetet. Ingen genomgång av 
tillverkningsprocesserna för de olika skivorna kommer att redovisas. Kunders synpunkter om 
marknadens fasadskivor har inte undersöks. 
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2. Tekniska egenskaper 
 
 
Under det här kapitlet kommer ett urval av fasadskivor på markanaden att redovisas, gällande 
deras egenskaper. Kända teorier om fukt och hur den kan påverka fasader. Redovisning av hur 
konkurrenter har valt att montera sina skivor och tätning av deras skarvar. 
 

2.1 Fukt under så kort tid som möjligt 
 
In en artikel i tidningen Sydsvenskan (Håkansson 1, 2007) berättar Robin Nilsson, 
fukttekniker på saneringsföretaget Ocab i Malmö om hur fukt under en längre tid kan påverka 
en fasad negativt. 
 
Fasader som varit utsatta för slagregn under en längre tid hinner inte torka ut innan 
temperaturen sjunker vintertid. Det är äldre tegelfasader som påverkas mest. Tegelfasaden 
hinner inte torka och risken för frostsprängning är stor. Frostsprängningen kan ge stora skador 
och fasaden förlorar sin funktionalitet. Se figur 2.1 nedan. 
 

 
 
Figur 2.1. Frostskadad tegelfasad (Nsiab, 2012) 
 
 
Som för de andra fasadmaterialen så byggs tegelfasaden med en luftspalt, ett utrymme direkt 
bakom fasaden som sträcker sig från topp till botten. Det vatten som tränger bakom fasaden 
kan då rinna ner till marken och de blöta ytorna som är fasadens baksida och vindskivan kan 
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lätt torka ut eftersom det finns öppningar i botten och i toppen av fasaden. De här 
öppningarna stängs igen med insektsnät för att hålla mindre djur och insekter borta. Den 
ventilerade luftspalten tar även hand om fukt från insidan av väggen. Inträngande fukt i 
väggen som kommit in i form av vattenånga eller vatten förbi fasadytan har möjligheten att 
torka ut och inte ackumuleras i ytterväggens konstruktion. Se figur 2.2 för beskrivning av en 
ytterväggskonstruktion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. fasadskiva 
2. luftspalt 
3. vindskiva 
4. träläkt 
5. träregel 
6. isolering  
7. ångspärr 
8. träläkt 
9. invändig skiva 
 

Figur 2.2. Ytterväggskonstruktion (Träguiden). Utsida vägg till vänster i figuren och insida 
till höger. 
 
 
Ett sätt att skydda träet eller att förhindra träet från att bli fuktskadat är att försöka hålla det så 
torrt som möjligt. Skulle det vara så att materialet ändå blir fuktig så måste tiden som 
materialet är fuktbelastat vara så kort som möjligt för att kunna ge det chansen att torka ut. 
Det som vore idealet är om inte skulle komma något vatten alls på fasaden. Men några gånger 
per år har vi vissa dagar med slagregn, så vi måste räkna med att fasaden kommer att bli blöt. 
Under de här dagarna kan fasaden bli väldigt blöt. (Håkansson, 2007) Vid höga mängder regn 
eller någon miss i konstruktionen kan vatten tränga igenom fasaden. Detta ska stoppas av den 
täta vindskivan. Fasaden måste få chansen att torka ut genom att vattnet rinner ner i 
luftspalten och att luftrörelser i luftspalten kan driva ut fukten. (Bengt-Åke Petersson, 
Tillämpad Byggnadsfysik, andra upplagan) 
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Det har visat sig på en del projekt att ytterväggar utan luftspalt, så kallade enstegstätade 
fasader har haft stora fuktproblem på grund av att fukten som kommer in förbi fasadens yta 
inte har möjligheten att torka ut. Den här fukten sprider sig vidare till ytterväggen inre delar. 
Anledningen till att fukten kommer in i väggen kan bero på olika saker men oftast är det 
genomföringar genom fasadens yta och installationer som orsaker mest håligheter i fasadens 
yta. (Samuelson, 2009, s.12). (Håkansson 2, 2007). (Berglund, 2009). 
 
 

2.2 Använd mindre fuktkänsliga material 
 
De material som kommer i direkt kontakt med fasadskivan (se figur 2.2) kommer nästan att få 
lika mycket vatten på sig som själva skivan och måste därför skyddas eller så måste det vara 
material som är motståndskraftiga mot vatten och fukt. 
 
När träläkt används i en ytterväggskonstruktion (se figur 2.2) så är risken stor att den kommer 
i kontakt med vatten eller fukt eftersom den är i direkt anslutning till fasadskivan. Trä är ett 
material som påverkas negativt av fukt och måste skyddas på olika sätt för att kunna förlänga 
dess livslängd. Se figur 2.3 för träets påverkan av fukt över tiden. 
 
Istället kan andra material som rostfritt stål, aluminium eller galvaniserad plåt användas. 
Oavsett vilket material som används behöver fasadsystemet en luftspalt som ska hindrar 
fukten som eventuellt har tagit sig förbi fasadskivan att stanna kvar och tränga djupare in i 
ytterväggen. (Formica Exterior) 
 
 

 
Figur 2.3. Diagram som visa träets kritiska nivåer för RF beroende av tid och temperatur. 
Baserade på data från Viitanen (1996) och Smith & Hill (1982), sammanställt av Lars-Olof 
Nilsson (2009) Rapport TVBM-3151 (Träguiden, Microorganismer) 
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Det organiska materialet trä är ändå bland det vanligaste materialet som används i fasader i 
Sverige. Materialet fungerar bra i praktiken för att den skyddas. Trä kräver en hel del 
underhåll, det är känsligt mot fukt för att det tar åt sig fukt och måste därför skyddas mot regn 
och fukt genom att impregneras och eller målas. Det är något som inte heller håller för all 
evighet, det behöver målas om några gånger under byggnadens livstid. Då det väl blir 
fuktskadat måste träet bytas ut. Varför används det så mycket ändå? Det är lätt att tillverka, 
lättbearbetat, vi har stor tillgång till det, lite av en tradition att t ex ha träpanel. Sverige ligger i 
framkant när det gäller export av trävaror (Skogstyrelsen 2013). 
 

2.3 Fasadskivor och egenskaper 
 
Nedan följer en beskrivning av skivor som kan komma att konkurrera med eventuella 
produkter från Masonite. Först skivor som inte innehåller trä i dess sammansättning, sedan 
skivor som innehåller det. Syftet är att förklara hur de olika konkurrenterna bygger upp sina 
produkter och för att få en överblick över marknaden genom att visa de olika skivornas 
egenskaper och monteringslösningar. Masonite har trä som grundmaterial i sina produkter. 
 
 

2.3.1 Fasadskivor ej träbaserade, några exempel 
 
Cembrit Cementmood 
 
Yta utan ytbehandling 
Eftersom Cembrit är genomfärgad behövs inget särskilt ytskikt. Skivan tål helt enkelt att visas 
upp som den är. Denna egenskap ger lång livslängd och litet underhåll. Det är normalt 
fasadens ytskikt som kräver underhåll. Cembrits yta är planslipad och ger fasaden ett “mjukt“ 
uttryck. 
 
Egenskaper 
 

• Fasadskiva av genomfärgad fibercement 
• Stark och tålig yta utan ytskikt 
• Ytbehandling på plats behövs inte 
• Fuktbeständig 
• Vatten- och smutsavvisande 
• Röt- och mögelresistent 
• Brandsäker 
• Tål aggressiva miljöer 
• Diffusionsöppen på grund av transperant hydrofobering 

 
Glans 
Skivans yta är matt (glans 3-5) 
 
(Cembrit Cementmood, 2009) 
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Pro-Kulör 
 
Fasad- och balkongskiva av fibercement med fabriksmålad yta. 
 
Pro-Kulör tillverkas av cement och högvärdiga armeringsfibrer. Ytan är fabriksmålad med 
akrylfärg som ger en mycket fin strukturerad finish. Baksidan är grundlackerad vid 
fasadanvändning men målad i kulör vid balkonganvändning. 
 
Pro-Kulör kan användas vid såväl ny- som ombyggnad, enbart eller i kombination med andra 
byggnadsmaterial. Skivans användningsområden är t ex: Villor, flerfamiljshus, skolor, 
daghem, offentliga byggnader, balkonger etc. 
 
Egenskaper 
 

• Brandsäker 
• Stark, styv och plan 
• Rostar, ruttnar eller möglar inte 
• Halvmatt glans 
• Lågmälda kulörer anpassade till nordisk byggnation 

 
(Promonord, 2009) 
 
Steni Colour 
 
En fasadskiva av flamskyddad, glasfiberarmerad polymerkomposit som tål hårda tag. 
Materialet används i högre utsträckning i bil-, båt-, och flygplanstillverkning. Den har en slät 
yta av elektronhärdad akryl, 100 % akryl utan användning av lösningsmedel. Fasadskivan har 
en dokumenterad livslängd på 60 år och en av marknadens bästa garantier. 
 
Steni Color är lika användbar till nybyggnationer som till renoveringar. Den är ett spännande 
alternativ när design är en viktig faktor och ger stora möjligheter när det gäller färg, yta och 
form. 
 
Egenskaper 
 

• Är 100 % väder- och fuktbeständig och kan stå nedsänkt i vatten utan att skadas 
• Frostsäker, tål temperatur från -50 till +80 grader med 90 % av sin mekaniska styrka 
• Stor urval av färger 
• Är mycket resistent mot UV-strålar. 
• Är mycket formatflexibel. 
• Kan levereras i standard och specialformat, färdigkapat och förborrat. 
• Finns som L- och U-element med möjlighet till olika storlekar och vinklar. 
• Kan tvättas med högtryck, är kemikalieresistent och kan rengöras från graffiti. 
• Innehåller inte halogener och betraktas som inert (kemisk neutralt) material. 
• Fasadskivan kan återvinnas. 
• Robust och slagfast och lämpar sig bra till utsatta platser. 
• 25 års funktionsgarant. 

 
(Steni Colour, 2009) 
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Formica Exterior 
 
Formica Exterior är en homogen laminatskiva, ett material som består av papper och hartser. 
Stompappret impregneras med fenolharts och dekorarken med melaminharts. Stomme och 
dekorark pressas samman under högt tryck och hög temperatur. 
 
Egenskaper 
 

• Stora designmöjligheter 
• Förstärkt UV-skydd 
• Väder- och fuktbeständig 
• Enkel att rengöra, minimalt underhåll 
• Uppfyller höga brandkrav 
• Dubbelsidig skiva med låg egenvikt 
• Lång livslängd 
• Mycket god slag- och reptålighet 
• Enkelt att bearbeta med vanliga standardverktyg 
• Samtliga enfärgade laminat är uppmätta enligt NCS 

 
(Formica Exterior, 2009) 
 
 

2.3.2 Fasadskivor träbaserade, några exempel 
 
Marmoroc Composite 
 
Fasadskiva i storformat av högtryckslaminat (parklex) med ytskikt av träfaner. Avsedd för ut- 
och invändiga fasader vid ny- och ombyggnationer av bostads-, kontors-, affärsbyggnader, 
mm. 
 
Produktbeskrivning/egenskaper 
 

• Ytskikt av träfaner 
• Kärna av cellulosafibrer och fenolhartser sammanpressade under högt tryck och värme 
• hög slagtålighet och motstår stark sol, regn, vind, snö och frost 
• monteras på profiler av trä eller metall med synlig eller dold infästning 
• skivan går att tilläggsisolera med hjälp av profiler 
• anslutningsdetaljer finns framtagna 
•  

(Marmoroc Composite, 2009) 
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Amroc 
 
Amroc byggskiva är en cementbunden spånskiva, som är framställd uteslutande av naturliga 
råvaror. Beståndsdelarna är 70 % träspån och resten cement, som gör det möjligt att framställa 
ett skivmaterial som förenar träets och cementens fördelar. 
 
Byggskivan framställs under högt tryck, när tryckprocessen upphör lagras ett tunt lager av fint 
cementslam i skivans yta. Skivorna kan sedan slipas och beläggas med fanéer eller målas. 
Skivan innehåller inga tillsatser eller lim. 
 
Egenskaper 
 

• Brandtålig, godkänd som klass A material och tändskyddande beklädnad med ytskikt 
av klass 1- omfattar beklädnad av EI- och REI-konstruktioner. 

• Högt ljudreduktionstal p.g.a. hög egenvikt. 
• Innehåller inte miljöfarligt material. Innehåller inte asbest, konstfiber, formaldehyd 

eller lösningsmedel. Avger inte gas eller strålning. 
• Väderbeständig vid användning som ett ventilerat klimatskärm. 
• Frostbeständig och fuktbeständig. Angrips inte av röta och svamp. 
• Bra hållfasthet, korrekt monterad är skivan mycket hållfast och slagtålig. 

 
(Amroc, 2009) 
 

2.4 Masonites fasadskiva 
 
Nedan följer några få egenskaper som Masonites skiva skulle ha om den skulle tillverkas 
idag. Den delen av bolaget Byggma Group som hade Masonites skiva som produkt gick i 
konkurs därför är informationen om deras fasadskiva väldigt begränsad. 
 
Egenskaper 
 

• Fasadskiva av konstruktionsboard 
• Möjlighet/fördel att fräsa delar av skivan både för teknisk och estetisk användning. 
• Fuktsäker 
• Formstabil 
• Stark och tålig yta 
• Målningsbar med vanliga fasadfärger 
• Diffusionsöppen 

 
(Höök, Matilda) 
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2.5 Montering 
 
Det som gäller generellt för marknadens system är att de sätts upp på listbärverk med en 
luftspalt. Skivorna skruvas och skarvarna skyddas mot väder och vind med hjälp av gummi- 
och eller plåtlister. 
 
Cembrits system består av skivor monterade på träläkt med gummiremsa som väderskydd för 
träet, även för tätning av den vertikala skarven mellan skivorna. Se figur 2.5 och 2.6 längre 
fram i rapporten. Utrymmet mellan träläkten och skivan bildar en luftspalt som gör det 
möjligt för luften att röra sig och dra med eventuell fukt som skulle finnas bakom eller i 
skivorna. Cembrit har en stor variation på hur deras skiva kan sättas upp. 
 
Ritningar finns på hur skivan kan monteras stående, liggande, och som fjällpanel med 
fördelen att kunna välja olika mycket skuggning. Det vill säga hur mycket skivan ska luta då 
den är monterad. I monteringsritningarna finns det redovisat två infästningssätt till fjällpanel, 
ena med skruv och mellanlägg av skivmaterial eller skumgummi och den andra med en 
upphängningskrok. (Cembrit, fasadsystem 6) 
 
Infästningen sker med rostfritt skruv i ett hål som är större än skruvens diameter. Den större 
håldimensionen uppnås genom att förborra eller med självborrande och hålförstorande skruv, 
(se figur 2.4). Skruven med hålförstorande egenskaper har två ”vingar” som breddar hålet 
som skruven går genom när den skruvas in. Skarv som går tvärsemot träläkten vid plant 
montage tätas med olika plåt/aluminiumprofiler (se figur 2.6), även där finns det många olika 
profiler som kan ge olika utseende. 
 
 

 
 
Figur 2.4. Träskruv som kräver förborrning (höger) och träskruv med borrspets samt 
hålförstorande egenskaper (vänster). Ingen förborrning krävs eftersom skruven har borrspets 
och förstorar hålen på samma gång. I den här figuren är skruvarna är skruvade på träläkt. 
(Cembrit, fasadsystem 1) 
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Bland de olika montagesystemen monteras skivorna på olika bärverk där träläkt är en av dem. 
Aluminium eller stålprofiler används för att skydda de vertikala och horisontala skarvarna. 
Dels används tryckimpregnerat virke eller vanligt obehandlat virke, där ingen förändring av 
skyddsprofilen görs beroende på virkeskvalitet. Exempel på några fabrikat som använder den 
här metoden är: Cembrit, Pro-Kulör, Steni. 
 
Ett annat bärverk som används är stålprofiler som ersätter träläkten. I de här systemen 
används fortfarande gummilist och stållister för vertikalskarvarna respektive 
horisontalskarvarna. Infästningen med träskruv byts ut till skruvar med borrspets. Exempel på 
de som använder sig av det systemet: Formica Exterior, Cemberit, Marmoroc Composite. 
I båda de här systemen finns det möjlighet att montera skivorna på olika sätt, vertikalt, 
horisontalt och som fjällpanel. Generellt skruvas skivorna fast på läkten. Det finns också ett 
annat sätt där skivan hålls på plats av en skivkrok, skruvning genom skivan är då inte 
nödvändig. Fasaden får då ett fjällutseende. Cembrit har det här alternativet. 
 
 

2.6 Monteringsanvisningar på marknaden 
 
Tillverkarens montageanvisningar redovisar hur uppsättningen av fasadskivorna ska utföras 
på ett korrekt och godkänt sätt. Det redovisas flera alternativa lösningar beroende på 
skivornas storlek och placering, olika typer av fästmaterial, monteringstillbehör, olika typer 
av infästning med rekommenderade maximal centrumavstånd. Information om hur skivorna 
ska kapas med minimummått som gräns. 
 
En del skivor är skruvade på träläkt, springorna mellan skivorna skyddas från fukt och vatten 
med vattenresistenta material som EPDM-gummi eller metall. Eller så skyddas springorna 
genom att montera skivor omlott, olika sätt redovisas. 
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Figur 2.5. Planmonterad skiva på träläkt med gummiremsa som skyddar vertikalskarven. 
(Formica Exteriör) 
 
 

 
 
Figur 2.6. Från vänster visas exempel på metall- och plåtprofil för skydd av 
horisontalskarven. (Formica Exteriör) 
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En del tillbehör används i de här monteringsanvisningarna, det gäller skruvar, olika 
monteringsdetaljer som gör det möjligt att få ett annat utseende på den färdiga fasaden. 
 
De här anvisningarna visar även hur fasadmaterialet ska hanteras fram till att den monteras. 
Det är förvaring, transport, och hanteringen för hand. Noggrann hantering på arbetsplatsen 
garanterar skivans egenskaper som tillverkaren konstruerade den. 
 
För att underlätta och snabba på processen att ta fram materialet så finns det förklarat hur 
beteckningar på emballaget ska tolkas. 
 
 

2.7 Fasadens primära och sekundära uppgifter 
 
Fasadens främsta uppgift är att skydda huset från väder och vind, och fungera som ett 
heltäckande klimatskal. Dock har fasaden fått många uppgifter och krav som beror på mer än 
bara hålla tätt. 
 
Enligt Refik Salievski, på Skanska, har fasaden har en del andra sekundära uppgifter som är 
problematiska, det är där svårigheten finns. Skulle fasaden kunna vara hel i ett stycke, utan 
några öppningar som fönster och dörrar, eller om det skulle kunna se ut hur som helst så 
skulle det vara något enklare. Nu ställs det höga krav på utseendet och material som ska vara 
miljövänliga och så liten materialåtgång som möjligt. 
 
En stor fördel med fasadskivor är att de kan göras i stora storlekar som i sin tur ger färre fogar 
och brott på fasaden. Det här är något som även uppskattas av arkitekter eftersom byggnaden 
upplevs större och lätt kan ge ett materialneutralt uttryck. Hur stora fördelarna blir avgörs av 
produktens prestanda, olika skivor passar bättre eller sämre till olika byggnader. (SP Trätek, 
Träbaserade Fasadskivor) 
 
Många gånger så ser det bra ut då skivan sitter uppe och allt är färdigt men efter en närmare 
undersökning på hur alla ingående delar sitter och hur noga de är monterade så kan det se helt 
annorlunda ut. Efter några hårdare vindbyar och temperaturförändringar så kan fasadskivornas 
läge ha rubbats, detta kan vara vägen in för fukt och inte längre en tät fasad. 
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3. Metod 
 
 
Utifrån kapitel 2, tekniska egenskaper är det möjligt att gå vidare och analysera Masonites 
möjliga konkurrenter. Genom dokumentstudier av de olika tillverkarnas 
monteringsanvisningar ska förbättrade lösningar kunna tas fram. (Se monteringsanvisningar 
från de analyserade tillverkarna). Förbättringar som ska anpassas för att Masonites 
fasadskiva ska kunna monteras på bästa sätt. För att kunna ta fram bästa lösningen på ett läkt-
system så har jag använt mig av faktainsamling, dokumentstudier och intervjuer. 
 
Vid dokumentstudier kommer de olika montagelösningar enligt bilagorna att analyseras och 
utvärderas för att kunna ta upp de idéer och med det kunna ta fram förbättring av de befintliga 
systemen och ta fram ett förslag som passar Masonites fasadskiva. Mina idéer kommer att 
diskuteras med främst med Jan Persson, testansvarig på Masonite och Refik Salievski, teknisk 
chef på Skanska. Utifrån de intervjuer och mina idéer kommer ett förslag på läktsystem och 
monteringlösning att presenteras. 
 
Faktainsamling har gjorts genom att hämta relevant data från de olika tillverkares 
internethemsidor, i största möjliga mån. Med relevant data menas sådan data som passar in i 
den här rapporten genom att ha god teknisk beskrivning och väl redovisade 
monteringsanvisningar. För Cembrits skivor har även kontakt tagits med deras tekniska 
avdelning (Pettersson, Joakim) för att kunna samla in fler monteringsanvisningar. (Se 
monteringsanvisningar från de analyserade tillverkarna) 
 
Jag kommer använda mig av ett deduktivt angreppssätt som representerar en av de vanligare 
formenen om sambandet mellan teori och praktik. Det innebär således att den kunskap som 
innehas inom ett visst område ska deduceras till en eller flera teorier som sedan beprövas av 
empirisk granskning (A. Bryman, 2011, s.26). Den teori som jag vill testa representeras av 
mitt syfte att finna bästa alternativ för infästning av Masonites fasadskiva. 
 
Mitt arbete kommer utgå från en kvalitativ metod som är en forskningsstrategi som lägger 
betoning vid ord och därmed inte är kvantifierbar på samma sätt. Kvalitativ metod 
understryker sambandet mellan teori och forskning och ska helst generera nya teorier. De 
betonar personens uppfattning och tolkning av verkligenheten och inrymmer en bild av den 
sociala verkligheten som påverkas av personens kreativa och konstruerande förmåga. 
(A.bryman, 2011, s.40).  
 
Forskningsmetod beskriver tekniken för hur datainsamlingen ska ske (A.bryman, 2011, s.48) 
där jag valt att fokusera på intervjuer. Intervjuer är antagligen den vanligaste metoden i 
kvalitativ forskning. Det är flexibiliteten och utrymmet i intervjun som gör att den ses som 
attraktiv som forskningsmetod. Enbart intervjuer som undersökningsmetod anses positivit när 
det kommer till kvalitativ metod. (A.bryman, 2011, s.412). 
 
Jag kommer använda mig av kvalitativa intervjuer då det bäst passar in i de kriterier jag söker. 
De har som mål att vara flexibla och verka för att få fram intervjupersonens egen bild och 
uppfattning samt ger en större frihet med öppna frågor. Det finns även möjlighet för forskare 
att styra intervjun och ställa följdfrågor. Svaren från intervjuer innehåller ibland mycket 
information, sådan som inte är möjligt att få genom andra metoder. (A.bryman, 2011, s.445).  
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Valet av personer att intervjua är gjort utifrån ett målstyrt urval som i grunden är ett stratetiskt 
slag. Det innebär ett försök att göra urval efter vilka som är relevanta för forskningsfrågan 
(A.bryman, 2011, s.434). Problemet med detta är att forskaren snabbare kan befinna sig i 
teoretisk mättnad, det vill säga att teorin snabbt mättas eftersom de personer som intervjuas 
kan komma att ge liknande svar (A.bryman, 2011, s.394-395). Detta upplever jag inte som ett 
problem då mitt arbete endast kommer innehålla ett fåtal intervjuer.  
 
De personer som jag har intervjuat har haft olika syften/uppgifter för mitt resultat. Beroende 
på personenserfarenhet och produktionsvana inom olika områden kan resultatet variera. De 
med mindre produktions erfarenhet hade kanske gett ett annat resultat där fler frågor och idéer 
hade lutat mer åt den estetiska sidan på en fasad. De med mer erfarenhet kanske tänker ett 
steg längre på hur de olika fasaddelar ska monteras, fördelar och nackdelar med olika 
lösningar. 
 
En av intervjuerna kommer att utföras utan något material att kunna referera sig till under 
intervjuns gång. Det är något som jag tror kan bromsa ner och minska flödet av frågor och 
svar. Intervjun på det här sättet kan upplevas mer fri och smidigare eftersom en konversation 
kan fortsätta utan pauser i väntan på nästa fråga. Den här metoden kan i vissa fall ge upphov 
till nya frågor men även försvåra intervjun på grund av att informationen saknar relevans.  
 
Slutligen kommer jag med de resultat jag finner i denna undersökning samt tidigare 
erfarenheter ta fram en egen lösning till Masonite AB. Detta kommer göras med hjälp av olika 
skisser på papper som slutligen kommer presenteras som ett slutgiltigt förslag i arbetet.  
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4. Resultat 
 
 
Under det här kapitlet redovisas en sammanfattning av intervjuer som är gjorda. Fasadskivans 
generella förväntningar gällande funktion. Allmänna tankar om montering av fasadskivor, 
några detaljer på hur en del konkurrenter har valt att montera sina produkter. Beskrivning av 
den monteringslösning jag har kommit fram till, samt fördelar och nackdelar med den. 
 

4.1 Resultat av intervjuer 
 
Nedan följer resultatet av intervjuerna som gjordes under det här examensarbetet. Fullständiga 
intervjuer finns i Bilaga 1. 
 
Upplevelse av fasadskivor, Cetris façade systems (NCC-arbetsplats, Kv Dovhjorten).  
 
Jag ville ha någon som jobbade med fasadskivorna praktiskt och kunde ge information om 
arbetet vid montering. Jag intervjuade därför två snickare. Vid det här tillfället får jag även 
veta hur det är att montera en viss skivsort. Det här tillfället kan visa vad det är för bakgrund 
till problemet så att lösningar kan tas fram. Med bakgrunden till problemet går det att avgöra 
om det beror på fel på instruktioner eller fel på konstruktionen, eller om det är något annat 
som bidrar till detta och förhindrar montaget som det är tänkt. 
 
Den här intervjun gjordes på arbetsplatsen då snickarna monterade fasadskivorna, ansvarig 
arbetsledare var närvarande med ritningar på monteringsordning av skivorna och 
instruktioner. Intervjun tog ca 30 minuter. Innan intervjun hade jag förberett några frågor och 
även ställt några frågor till arbetsledaren. Jag stötte inte på några problem eller svårigheter 
under den här intervjun, jag ställde mina frågor då de jobbade, och de kunde lätt visa vad de 
menade och det var även lätt för mig att uppfatta det. 
 
Nedan redovisas kortfattat intervjuns resultat: 

- skivorna passade inte in exakt enligt ritning runt fasadöppningar som fönster, 
modifikationer gjordes på plats 

- centrumavstånd mellan läkten passade inte mitt på skarven mellan skivorna efter några 
skivor 

- fasadskivorna var lätta att bearbeta (såga) 
- klara instruktioner från tillverkaren på placeringen av skivorna 
- överskådlig information på förpackningarna om vilka skivor den innehöll 

 
 
Intervju med Jan Persson, testansvarig, Masonite 
 
Jan Persson är testansvarig för Masonites fasadskiva. Jag utförde den här intervjun för att få 
så mycket information som möjligt om deras skiva som skulle introduceras på marknaden. 
Lära mig mer om skivans egenskaper och ta fram dess starka sidor med hjälp av smarta 
lösningar. 
 
 



BY1321 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 

18 

Jag valde att intervjua Jan Persson efter rekommendation av Matilda Höök, eftersom Jan hade 
goda kunskaper om deras fasadskiva bland de i företaget. Den här intervjun tog plats på 
Masonites kontor vid fabriksområdet i Rundvik, Nordmaling, och jag fick även en 
rundvandring i fabriken. Besöket tog ca en arbetsdag. 
 
Nedan redovisas kortfattat intervjuns resultat: 

- Masonites fasadskiva har många monteringsmöjligheter, det gör det lättare att forma 
sin egen fasad 

- monteras skivan obehandlad åldras den naturligt men med ursprungliga egenskaper 
- prisvärd produkt jämfört med övriga marknaden 
- monteringsförslag som underlättar och minskar arbetskostnaderna, ger skivan stabilitet 
- nya oprövade idéer som att göra en spont på skivan för att ta bort en fog eller en 

plåtprofil, möjligheten finns 
- väldigt robust skiva med starka kanter och fin yta 

 
 
Intervju med Refyk Salyevfki, teknisk chef, Skanska: 
 
Jag valde att intervju Refyk som jobbar med tekniska frågor på Skanska. Det efter Matilda 
Hööks rekommendationer eftersom han har goda kunskaper inom området och erfarenhet med 
den här typen av frågor. Refyk skulle kunna bidra med monteringsförslag, tips på infästning 
av skivan och kännedom om fasadens generella funktion. 
 
Den här intervjun gjordes över telefon eftersom Refyk jobbar i södra Sverige. Mina 
monteringsförslag skickades via mail till Refyk tillsammans med några frågor. Detta för att ha 
något konkret att diskutera och referera till de föreslagna förslagen. Intervjun tog ca en timme. 
 

Nedan redovisas kortfattat intervjuns resultat: 
- komplett väderskydd för byggnaden, utan den tar byggnadens resterande material 

skada 
- fasadens livslängd med bibehållen funktion sätts till 25-30 år, åtgärder för utseende 

och andra enklare åtgärder till ca en till två gånger under dess livslängd 
- fasadsystemet ska innehålla få komponenter av bra kvalité, detta ger fördelar i 

montering, pris och lättare förståelse för dess uppbyggnad 
- antalet genomföringar och öppningar genom fasaden ska hållas till ett minimum 
- spontad kant i horisontalskarv som fuktsäkring ger kostnadseffektivitet och en mer 

homogen fasadbild 
- Skruvarna förborras med större håldiameter eller så används skruvar med borrspets 

samt de som gör ett större hål än skruvens diameter. Använd inte skruvar med försänkt 
skalle. 

- Skivan ska ges möjlighet till en längdförändring vid temperaturändringar 
- Ställda krav på fasaden: ett väderskydd där vindskivan endast fungerar som ett 

skyddsnät. 
- Skivans längändring är maximalt 5.4 mm, varje skiva bör monteras med ett avstånd på 

5 mm mellan dess kant och närmaste föremål. 
- Måttbeställa skivor från fabrik är ett bra sätt att förbättra monteringsprocessen. 
- Möjligheten att demontera en fasadskiva i systemet oberoende från resten ska finnas. 
- Salning runt fönster och andra fasadöppning kan göras med skivmaterial istället för 

plåt. 
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4.2 Utformning/egenskaper 
 
Under intervjun med Refyk Salievski kom vi gemensamt fram till följande kriterier när det 
gäller fasadskiva och dess system. 
 
Bästa fasadskivan, är formstabil över en längre tid, har lång livslängd med oförändrade 
egenskaper, är estetisk tilltalande, prisvärd, lätt att bearbeta, och slagtålig. Det här är exempel 
på generella egenskaper som en fasadskiva har enligt de skivor som finns ute på marknaden. 
 
Bästa fasadsystemet, har komplett väderskydd som ska klara alla väder, ha en livslängd på 25-
30 år med enklare underhåll, få öppningar och genomföringar för att minska risken av 
otätheter. Systemet ska bestå av få komponenter av bra kvalitet. Fasadens uppbyggnad ska 
tillåta temperaturförändringar så att skivorna kan utvidgas och krympa. Det ska finnas bra 
anpassningsmöjligheter till olika byggnader. (Intervju med Refik Salievski, 2009) 
 
 

4.3 Montering 
 
Nedan följer mina tankar som grundar sig på mina intervjuer och undersökningar av de olika 
produkterna på marknaden. 
 
En fasadskivas montering är en av punkterna som kan komma att bli avgörande för dess 
framgång. Blir det svårigheter att få i ihop fasaden och om en del ändringar behöver göras 
tappar skivan sin potential speciellt när kunden har måttbeställt skivorna efter sin egen fasad 
(NCC yrkesarbetare). Det kan vara nödvändigt att kontrollera hur bra kunden har följt 
monteringsanvisningar och instruktioner efter att monteringen är klar. Någonting som 
försvårar monteringen och påverkar resultatet är om andra yrkesgrupper har gjort ändringar på 
fasaden som förändrar ursprungliga uppmätta mått, enligt intervju med yrkesarbetare från 
NCC. För att få en bra bedömning på detta plan behövs det flera kunder för att statistiskt 
säkerställa. Statistik för ett sådant projekt skulle behöva göras över en längre tid tills 
produkten är inarbetad. 
 
En bra variation på monteringsmöjligheter ger i sin tur många olika utseende på den färdiga 
fasaden. Den variationen kan ge en större kundkrets. Eftersom det är möjligt att bygga upp 
många olika fasadstilar som passar fler husmodeller och kunder. 
 
En negativ effekt på en bred monteringsvariation är att det kan blir mer jobb med att redovisa 
de olika stegen i en montageanvisning. Föreslås ett visst utseende på fasaden med en skiva 
ska detta fullföljas med detaljritningar och montageanvisningar som visar hur den här 
monteringen är möjlig. Det kan vara en nackdel på grund av flera anledningar: kunden kan bli 
förvirrad och tappa bort sig i en allt för stor och avancerad monteringsanvisning, risken för 
misstag ökar. 
  



BY1321 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 

20 

En möjlig svårighet som jag har upptäckt är montering av skivorna som fjällpanel. Breda 
väggar där inte skivans bredd räcker till kommer det att finnas en vertikalskarv som ser 
väldigt svår att få tätt, se figur 4.1 och 4.2. I Cembrits broschyr, Fasadsystem 6 finns det en 
lösning på hur tätning kan utföras. Plåtbandet som tätar skarven är en lös detalj som kan 
äventyra tätheten beroende på några faktorer som: hur bra den monteras, rörelse i skivorna, 
starka vindar och regn i kombination med höga skivor. På grund av skivans lutning finns inget 
bakom plåtbandet som trycker fast den mer än i skivans över och underkant. Nu vet inte jag 
med säkerhet hur den här plåtdetaljen kommer att reagera ute i praktiken eftersom jag inte har 
testat den. 
 
 

 
 
Figur 4.1. Montering av fasadskivor som fjällpanel. Sektion sett uppifrån. (Cembrit 
Fasadsystem 6). Lägg märke till att plåtbandet endast kläms fast mellan skivorna. 
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Figur 4.2. Montering av fasadskivor som fjällpanel. Sektion sett från sidan. (Cembrit 
Fasadsystem 6) 
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Något som skulle kunna underlätta monteringen av plåtbandet är om den är bockad upptill så 
att den hålls på plats innan den kläms fast av skivan. På det här viset ökar sannolikheten att 
den hamnar där den är tänkt. (se figur 4.3). 
 

 
 
Figur 4.3. Montering av fasadskivor som fjällpanel. Sektion sett från sidan. Bockning av den 
bakomliggande plåtdetaljen som kan underlätta montering av den och säkerställa att den 
sitter kvar även om skivorna skulle röra sig. (Cembrit Fasadsystem 6) 
 

4.4 Beskrivning av föreslagen monteringslösning 
 
Mitt förslag är att inte använda trä som läkt för att undvika använda gummilisten och med det 
få ner kostnaden, öka hållbarheten och livslängden. Gummi har inte lika lång livslängd som 
plåt, den kommer att åldras med tiden (Mäkitalo, 2013). Jag har kunnat göra detta genom att 
göra två veck på varsin sida om centrum av listen så att vatten som kommer med slagregn har 
svårare att ta sig förbi fasadytan. Den här plåtläkten kommer att kunna monteras lika lätt som 
en träläkt. (Se figur 4.5). Just den här läkten med fyra veck kommer att gå vertikalt, en 
metallprofil eller Masonites spont (se figur 4.4) kommer att gå horisontellt för att hindra 
vattenintrång i den ledden mellan skivorna. De här tillbehören används vid plant montage av 
skivorna. Liknande monteringsanvisningar har tillverkaren Cembrit. 
 
Planmonterad skiva på plåtläkt 
 
Skivan monteras plant, och fästes med skruvar i plåtläkten som går vertikalt toppen till botten 
av fasaden. Skivan förborras där skruvarna ska fästas så att skivan kan krympa och utvidga 
sig vid temperaturförändringar. Skruvarna ska kunna skruvas i plåt och de får inte vara 
försänkta så att rörelser från skivan förhindras. Godkända skruvar för utomhusklimat ska 
användas. 
 
Inga undersökningar har gjorts på plåtläktens kvalité eller tekniska egenskaper. Läkten ska 
kunna tillverkas av plåt som är behandlad för att tåla utomhusklimat och dess tjocklek ska 
hålla för skivans tyngd och vindlaster som fasadens utsetts för. Med det kan plåttjockleken 
variera beroende på dessa faktorer. 
 
Plåtläkten ska kunna tillverkas av tunn vecklad plåt enligt figur 4.5. Fyra veck, 2 stycken på 
vardera sidan, ska hindra regnvatten från att komma in bakom skivan via den vertikala 
skarven och skivans spont ska hindrar regn från att komma förbi den horisontala skarven. (se 
figur 4.4–4.5). Luftspalt mellan fasadskivan och vindskivan ska göra det möjligt för eventuell 
fukt eller vatten som tar sig in att torka ut. 



BY1321 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 

23 

Viktigt att montera sponten med jämt fördelad överlapp (se figur 4.4), risken att skivorna 
glider isär vid temperaturförändringar kan minimeras. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 4.4. Spont Masonite. Istället för metallprofil (Formica Exteriör) i horisontalskarven. 
Figuren visar hur en spontkonstruktion med överlapp skulle kunna se ut. I dagsläget finns det 
inga givna mått på spontens möjliga höjd. Ökad höjd underlättar skivans montering och 
lyckad resultat eftersom fukt och vatten får en längre väg in bakom skivorna ju högre sponten 
blir. 
 
 



BY1321 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 

24 

 
Figur 4.5. Föreslagen plåtläkt, egen lösning. Vertikalskarv sett ovanifrån. Fyra veck på 
plåtläkten, två på varje skiva som ska förhindra vatten och fukt att tränga sig förbi fasaden. 
Avståndet mellan vecken är inte fastställt. Större avstånd mellan vecken underlättar 
monteringen av skivorna eftersom mindre noggranna måttkedjor behöver göras för att kunna 
montera skivorna på rätt plats. Större avstånd mellan vecken medför ökad materialåtgång.  
 
 
Det är det här som är en av de stora fördelarna med Masonites fasadskiva. Att den går att 
bearbeta så mycket att det är möjligt att göra en spont som tätning för den horisontella 
skarven (Persson, Jan). Ingen annan skiva på marknaden har visat någon liknande egenskap. 
Det gäller att komma ihåg att sponten är möjlig att tillverka i fabrik men inga 
monteringstester har gjorts. Spontens höjd kommer att ha samband med skivans längdändring. 
Skivan förmåga att motstå volymändringar på grund av temperatur och andra faktorer. 
 
Skivans pris är dess största fördel. Det enligt Masonite själva. Fasadskivan har motsvarande 
egenskaper som sina eventuella konkurrenter, men kommer att ha ett lägre pris. 
 
En annan stor fördel med den här monteringslösningen är att läkten inte är gjord av trä som är 
ett organiskt material eller av andra material som kan ha kortare livslängd. Sedan används 
endast plåtläkt och skruvar för att kunna montera skivan, det gör det väldigt enkelt att montera 
och sannolikheten att lyckas med monteringen ökar. Den här monteringen kräver fortfarande 
en stor noggrannhet och kännedom om skivans montering för godkänd och tätt resultat. 
 
För att underlätta den monteringen ytterligare skulle det vara en fördel att kunna använda 
skruvar med hålförstorande egenskaper (Cembrit Fasadsystem 1). Sådan skruv är gängad 
precis som en vanlig skruv men direkt efter gängen kommer två ”vingar” som förstorar upp 
hålet som skruven går genom eftersom vingarna är bredare än gängen men mindre än 
skruvens skalle. Resultatet blir en skruv som lämnar ett större hål än dess gäng. Med det tillåts 
t.ex. en skiva röra sig i sidled vid temperaturförändringar. Se figur 4.6, den längre skruven till 
höger. 
 
Efter vidare undersökning visar det sig att det inte är en bra lösning. Skruvens vingar som 
förstorar hålet i skivan kommer troligvisst att förstöra plåten som skruven ska fästa i. 
Vingarna har ingen plats att ta vägen. (se figur 4.6). 
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Figur 4.6. Skruv med hålförstorande egenskaper (den längre skruven till höger i figuren). 
Skruvens vingar kommer mest troligt att förstöra plåtläkten där skruven gängas fast. 
 
 
 

 
Figur 4.7. Föreslagen hörnlösning med plåtläkt. Plåtläkten för planmontering får en till 
knäckning i det här fallet 90 grader. Vid andra hörn en 90 grader är det möjligt att knäcka 
läkten enligt den vinkeln.  
 
 
Föreslagen salning med fasadskiva 
 
Istället för att använda sig av plåt för salning runt fönster går det helt eller delvis att använda 
fasadskivor (se figur 4.8). Det hela kanske inte går att lösa endast med skivan utan några 
plåtdetaljer kommer att vara nödvändiga för att lösa problemet med vattengenomträngning. 
 
Min tanke är att salningen ska antingen möta eller gå förbi fasadskivorna beroende på vilken 
lösning som passar bäst eller är mest tilltalande samtidigt som fasadskivan går över 
salningens kant och det mesta av skarven mellan salning och fasad förblir då täckt. På det här 
viset går det att göra tre sidor av fönstret, översidan och båda sidorna med skivmaterial. Till 
sista sidan nertill tillverkas ett standard fönsterbleck. Eftersom det finns stora svårigheter att 
få fast fönsterblecket av skivmaterial. 
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De stora svårigheterna beror på att dagens fönster har en skåra som fönsterblecket passar in i, 
samt blecket går att knäcka på båda sidorna för att täta till i anslutningen mot det stående 
salning. 
 
 

 
Figur 4.8. Salning runt fönsteröppningar med fasadskiva istället för plåtdetaljer som är 
standard. I figuren har träläkt använts tillsammans med förborrade skivor och utomhus-skruv 
med platt skalle. Fönster till höger i figuren, satt i standardöppning som ger 12.5 mm 
drevutrymme. Masonites fasadskiva är 10 mm tjock därför har mellanlägg används för att 
täcka drevningen. 
 
 
Det hade varit väldigt lyckat om ett annat fönsterblecksmaterial kunde användas och 
fungerade. Nu tänker jag på att göra även fönsterblecket i skivmaterial. Nedan syns ett förslag 
på hur detta skulle kunna se ut (se figur 4.9). Masonite skivans egenskap att kunna fräsas kan 
kanske göra det hela möjligt. Fönsterblecket vinklas för bättre vattenavrinning precis som 
vanligt sedan fräses ett spår på undersidan i framkant, en droppnäsa. Den ska förhindra vattnet 
från att rinna in bakom fasadskivan. Liknande lösning används på bland annat balkonger så 
att inte vattnet ska ta sig längre in på balkongens undersida och droppa ner på nästa balkong 
under. Anslutningen till salningen på sidorna tätas med utomhus godkänd fog. Salningens 
kant i anslutning till fönsterblecket kan fräsas av för att få bättre täthet med fogen. Det sist 
nämnda görs bara om det går att säkerställa att fogen håller tätt. 
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Figur 4.9. Exempel på möjligt droppbleck med Masonites fasadskiva. Spår fräses på hela 
bredden av blecket. 
 
 
Om fönstret sitter långt in i ytterväggen kan salningen på sidorna vinklas utåt så att öppningen 
i fasaden blir större, detta ger mer ljusinsläpp och trevligare inomhusmiljö. Översidans 
kortsidor anpassas i vinkel. 
 
På den nedre sidan måste fönsterblecket gå över fasaden med några centimeter så att vattnet 
kan rinna bort från fasaden och inte i dess insida. Den här delen kommer att fungera som ett 
droppbleck. Här måste det även finnas bra lutning för god vattenavrinning. Salningen från 
sidorna möter droppbleckets översida för bästa vattenskyddet. Om det inte fogas enligt 
förslaget ovan bör plåtdetaljer användas för att garantera en tät fasadöppning. 
 
Jag anser att den här lösningen med fasadskiva som salningsmaterial är svår att utföra i 
produktion, speciellt med fasadskiva som droppbleck. Det beror på alla olika moment som 
blecket kräver, moment som för tillfället är mer eller mindre oprövade. Droppbleck och 
fönstersalning har gjorts i plåt under många år, de finns på majoriteten av husen som är i bruk 
idag. 
  



BY1321 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 

28 

  



BY1321 

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i byggteknik, 15 hp 

29 

5. Diskussion och slutsats 
 

5.1 Om metoden samt förslag på fortsatt arbete 
 
Om jag skulle ha gjort om den här rapporten hade jag utfört några tester på hur Masonites 
skiva upplevs under monteringsskedet. Undersökt dess spont i praktiken och testa hur det går 
att montera skivan genom att använda sponten för tätning av den vågräta skarven. För att ta 
reda på hur monteringen skulle skett med tanke på spontens höjd. Antar att den inte blir så 
hög på grund av svårigheter i tillverkningen. Går det att producera en högre spont, skulle den 
underlätta för monteringen. För att kunna utföra några monteringstester behövs skivmaterial 
som vid tidpunkten som rapporten gjordes inte var framtagna. 
 
Jag anser även att det hade varit av intresse att tillverka en prototyp av plåtläkten. Då skulle 
jag konkret kunna se om det var möjligt att bocka plåten enligt de föreslagna ritningarna. Ta 
reda på vilket material och materialtjocklek som behövs för att få önskat resultat när det gäller 
bockningen. Med de fakta går det att ta fram ett pris per löpmeter plåt-läkt och jämföra med 
trä-läkt. 
 
Jag tycker att den intervjumetod jag har använt mig av har fungerat bra och gett mig svar på 
de frågor jag har ställt mig. De personer jag har intervjuat har också gett mig bra resultat. 
Skulle jag göra några förändringar så hade jag intervjuat någon konkurrent till Masonite för 
att se djupare in i deras sätt att jobba och bygga sitt läktsystem.  En intervju med ett 
konkurrerande företag hade varit intressant för att få en nyanserad bild av fasadskivor. Men en 
risk hade samtidigt varit att det företaget valt att utelämna viss information på grund av att jag 
jobbade på uppdrag av Masonite. Den information jag skulle kunna få från konkurrenterna 
skulle kanske enbart visa en del av deras produkters egenskaper och montagemöjligheter 
vilket jag anser knapphändigt för att ge en fullgod bild. 
 

5.1 Marknadens fasadskivor 
 
Skivorna som sätts upp är plana, med fyra hörn där de flesta tillverkare använder liknande 
material. Fungerar konstruktionen som skivan är monterad i som det är tänkt har systemet 
möjligheten att kunna bära upp de flesta skivsorter och hålla byggnaden tät. Sedan är det upp 
till den enskilda fasadskivan, som ska hålla sin ursprungliga form och egenskaper under 
byggnadens livslängd. Skivans längdändring får inte heller vara för stor eftersom det kan 
förstöra konstruktionen den är monterad på eller ändra form och med det göra byggnaden 
sårbar mot utomhusklimat. 
 
Om alla skivor generellt har likvärdig hållbarhet finns det lite utrymme för förbättringar och 
framsteg inom det området just nu. Därför är det bäst att göra förbättringar inom montage, 
utseende, pris eller annat för att kunna vara konkurrenskraftig på marknaden. Nu beror inte 
bara en produkts framgång enbart av hur bra egenskaper den har, det finns många andra 
faktorer som påverkar det. 
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Utseendet är en viktig punkt i skivans egenskaper. Jag tror att det kommer att finnas en del 
kunder som kommer att välja utseende före skivans egenskaper. Den gruppen anser jag som 
underrepresenterade. Min teori visar att de olika etablerade skivtillverkarna framhäver mer 
skivans tekniska förmåga än dess utseende och om utseendet tas upp så är det resultatet med 
skivor i fasaden som helhet. Skivtillverkarna har även lagt ner mycket tid på att redovisa olika 
sätt att montera skivan för att kunna göra fasaden till sin egen. 
 
I slutändan anser jag att priset kommer att ha väldigt stor vikt på hur bra skivan kommer att 
klara sig på marknaden. Det är väldigt styrande i dagens samhälle, byggbranschen pressar 
priserna jämt och ständigt för att kunna öka vinsten på sina projekt. Då gäller det att skivans 
egenskaper är motsvarande konkurrenternas. 
 
 

5.2 Materialval 
 
Generellt bland olika typer av fasader så är det vanligast med träpanel, murat tegel, puts och 
olika typer fasadskivor. De material som i teorin klarar fukt bättre är de oorganiska 
materialen. Med undantag för en del putsfader som är lite känsliga mot fukt på grund av de 
otätheter som kan uppstå i ytan som leder till frostsprängning eller vattenintrång under 
närmaste ytan eller djupare. Otätheter beror till en stor del på genomföringar genom fasaden, 
exempel på det kan vara fönsterbleck, dörr- och fönsteranslutning, balkonginfästning, otäthet 
vid ventil.  
 
Material som tegel och betong klarar fuktproblemen mycket bättre, det blir inga större 
fuktrörelser och kan inte ruttna. Tillverkningsprocessen är svårare för de här materialen, det 
krävs fler steg för att få en färdig produkt. Med det menar jag att det går att köpa virke i olika 
dimensioner men för att få en färdig betongkonstruktion måste det först armeras, formsättas 
och i de flesta fall måste ytan bearbetas. 
 
Masonite har löst problemet med trä och fukt genom att pressa ihop träfibrerna så hårt att 
skivan inte kan ta åt sig fukt eller vatten. På det viset minimeras även volymändringar som 
beror till stor del på fukt när trä används som grundmaterial. 
 
På det viset minimeras även volymändringar på trä när det används som grundmaterial  
 
Genom göra ett aktivt val och välja fasadmaterial som inte är känsliga för fukt, som de flesta 
av dagens fasadskivor kan problem med en byggnads fasad undvikas och fuktproblemen 
minskas. 
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Bilaga 1 
 
 
Intervju 
 
Intervju med Jan Persson 
 
Jan Persson, testansvarig på Masonite. En av nyckelpersonerna för företaget när det kommer 
till deras fasadskiva. Förberedelserna inför den här intervjun var frågorna nedan som är 
framställda efter tips från Matilda Höök, projektansvarig, Masonite. Samt handskissade idéer 
på förslag på montagelösningar efter påbörjad dokumentstudie från konkurrenternas 
monteringsanvisningar. Intervju och studiebesök på Masonites kontor och fabrik i Rundvik, 
utanför Nordmaling. Intervjun med Jan Persson tog ca en timme. 
 

• Vilka fördelar har den här skivan jämfört med andra skivor på marknaden? 
 
Den har stora monteringsmöjligheter, det kommer att uppskattas av kunderna. På det viset kan 
de sätta sin egen prägel på fasaden fast man skulle ha samma skiva som sin granne. Man kan 
montera skivan som den är utan några behandlingar, och den kommer då att åldras på ett 
naturligt sätt, men ändå behålla samma egenskaper som den hade när den var ny. 
 

• Vad är det han tror kan göra att skivan klarar sig på markanden? 
 
Priset är mycket lägre än för övriga skivor. 
 

• Få veta skivans egenskaper och värden. 
 
Jag fick reda på skivans längdändring, en viktig detalj som kommer att behövas när det är 
dags för montering. Skulle man inte ta hänsyn till detta och montera skivorna för nära 
varandra utan åtgärder kan det orsaka deformationer i fasaden, eller kanske till och med att 
någon skiva släpper eller att fästena förstörs. 
 

• Gå genom förslag på montering, diskutera vad som är bra eller dåligt, vad kan 
förbättras, är det möjligt att producera de föreslagna monteringsförslagen? 

 
Han tyckte att det var möjligt att gå vidare med de flesta av de föreslagna förslagen, och han 
hade några tips på hur skivan kunde monteras så att upphängningsdetaljer skulle synas 
mindre. 
 

• Vad kan man göra med skivan som kan underlätta dess montering? 
 
Jag la fram ett förslag där man tätade några av skarvarna med fog. Vi kom fram till att det 
fogen kunde ersättas med en spont, på den här skivan går det att fräsa kanterna så att det är 
möjligt att göra någon typ av spont som kommer att fungera som ett vattenlås. Fogar är dyra 
och svåra att få ett bra resultat med. 
 

• Har de på Masonite tänkt eller kommit fram till några monteringsförslag och hur ser 
dessa ut? 
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De hade kommit på en aluminiumdetalj eller ståldetalj för den horisontella skarven, denna 
detalj syns lite utifrån och det kommer att ge bra stabilitet. (Kolla i mina anteckningar) 
 

• Vad blir mitt nästa steg, hur ska jag gå vidare, vad blir min nästa punkt? 
 
Intervjua Skanska och arkitekten för att göra en jämförelse mellan design och funktion, 
överväga vilka punkter som är viktigaste. Båda parterna kommer att argumentera för sina 
tankar och idéer det är då upp till mig att se helhetsbilden och det bästa från de båda. 
 

• Vad tyckte han om min marknadsundersökning, var det tillräckligt? 
 
Marknadsundersökningen var i princip fullt godkänd, det som saknades var priser på 
produkterna för att kunna göra en mer fullständig jämförelse. Det är framför allt priset man 
går efter, så är det i de flesta fall, det finns nästan alltid en kalkyl att följa. 
 

• Hur produkten ser ut, hur känns den? 
 
Skivan kändes väldigt robust, verkligen ihop pressat maximalt. Distinkta kanter, sådana som 
håller och inte vikter sig efter några stötar. Färgen upplevdes ganska naturlig, så att det inte 
skulle se sämre ut om man hade skivan obehandlad. Möjligheten finns att kunna göra så, den 
tål att användas utomhus obehandlad. 
 

• I vilka mått kommer den att finnas i? 
 
Måtten på skivan kan maximalt vara 0.6x3.6m (utan frästa kanter). 
 
 
Intervju med Refik Salievski, Skanska 
 
Refik Salievski, teknisk chef, Skanska. Jag fick tips av Matilda Höök att intervjua Refik. 
Målet med intervjun var att få veta mer om fasader till byggnader i allmänhet, dess funktion, 
kritiska punkter mm. Förberedelser inför intervjun: handskissade ritningar på infästningar av 
fasadskivor. Endast mina egna idéer med inspiration från dokumentstudie för 
monteringslösningar från andra fasadskivor. Samt frågorna nedan. Intervjun gjordes över 
telefon eftersom Refik inte jobbade i Umeå. Hela intervjun tog ca en timme. 
 

• Vad tycker du ska vara fasadens funktion? 
 
Fasaden ska vara ett komplett väderskydd, som ska stå emot vind och nederbörd. Det är ett 
primär skydd för byggnaden, när fasaden inte längre kan hålla tät kan man säga att den har 
tappat sin funktion och återgärder behöver göras innan de bakomliggande byggnadsdelarna 
börjar ta skada. 
 

• Hur lång ska fasadens livslängd vara? (med bibehållen funktion) 
 
En fasad ska hålla i minst 25 till 30 år. Utseendemässigt behöver det inte hålla lika länge, ny 
färg eller annan typ av genomgång kan behövas. 
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• Har du några tips på montering? 
 
Refyk tycker att fasadsystemet i helhet ska vara uppbyggd med så få komponenter som 
möjligt. Det är ett bra sätt att dra ner på kostnaderna och inte på kvalitén, bra och få 
komponenter. När det kommer till monteringen så blir den lättare och enklare att förstå när 
beroendet av färre delar minskar. 
 

• Vad tycker du om ”mitt” system? 
 
Plåt kommer inte att ruttna men det är dyrt och kan ibland vara svårare att arbeta med. 
Lösningen på horisontalskarven var enkel och effektiv. Sponten håller regn borta, skarven blir 
rörlig, ett måste för temperaturförändringar, lösningen behöver en byggnadsdel mindre, eller 
en process. Det kanske hade lagts en mjukfog eller så hade det använts någon typ av 
aluminiumprofil, som hade resulterat i en kostnadsökning. 
 

• Vad finns det att förbättra på det? 
 
Det var en punkt som uppmärksammades ganska snabbt och det var den försänkta skruven. 
Ser bra ut designmässigt för att skruven inte syns om skivan är målad eller den syns mindre 
om det nu är så att skivan lämnas omålad. Men det förhindrar skivan från att längd ändras 
(eller volymändring som kan bero på temperatur och eller fukt). Det som föreslogs istället var 
att använda en skruv som är självborrande och som gör ett större hål än skruvens diameter, då 
är det fritt för skivan att längd ändras. 
 

• Vilka krav ska ställas på fasader? 
 
Ska vara ett väderskydd, luftspalten är enbart ett skyddsnät, det är ingenting man ska räkna 
med, den ska vara helt tät. Den ska vara så underhållsfritt som det kan vara, den ska hålla 
färgen och de här skivorna bör hålla färgen längre än vanligt träpanel. Det får absolut inte bli 
några sprickor, det är en självklarhet. 
 

• Hur stort mellanrum bör det vara mellan varje skiva? Skivans längdändring är 
ungefär 1.5 mm/m. (enligt Jan Persson, testansvarig på Masonite) 

 
För att vara säker på att skivor inte kommer att gå emot vid temperaturförändringar så är det 
bäst att ha största avståndet som behövs. På så vis kan man vara på den säkra sidan. Maximal 
längd på skivor från fabrik är upp till 3.6 meter, det ger ett avstånd på 5.4 mm totalt. Skivorna 
ska då stå minst 5 mm från varandra sett från alla kanter. Det är möjligt att minska avståndet 
beroende på skivans längd men då måste man lita på att konsumenten gör helt rätt och inte 
minskar avståndet. Bättre att eliminera eventuella missförstånd som kan uppstå med 
konsumenten då det gäller mått. Eventuella garantitvister kan också komma att undvikas. 
 

• Vad kan man göra för att underlätta monteringen av skivorna? 
 
Det ska finnas möjlighet att beställa egna mått från fabrik, om de bara är inom maxvärdena. 
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Allmän diskussion 
 
Under intervjun kom det upp saker inte hörde till frågeställningen men som var relevanta för 
projektet. 
 
Det ska möjlighet att ta loss en skiva vid behov, utan att behöva ta ner andra skivor eller andra 
delar i systemet. Salning runt fönster kan göras med specialanpassade skivor och inte med 
plåt, även om vissa plåtdetaljer i form av vinklade kanaler kommer att behövas. 
 
Sen dök det upp nya frågor som: 
 

• Behöver skivan behandlas efter att ha kapats vid byggarbetsplatsen och inte i 
fabriken? 

• Kan skivan spikas? 
• Hur står skivan emot klotter och rengöringsmedel? 

 
 
Intervju med två snickare 
 
Två snickare intervjuades under tiden de monterade fasadskivor på ett projekt vid Öbacka 
Strand där NCC Construction var entreprenör. Nu efter de två andra intervjuerna och mer 
fakta från dokumentstudie kunde de här frågorna ställas. Målet med den här intervjun var att 
se hur montaget av fasadskivor gick till i verkligheten, vilka problem som kunde komma 
fram, hur väl det stämde överens med beställningen och det verkliga huset. Eftersom alla 
skivorna i det fallet måttbeställdes just för det här huset. 
 

• Vad heter skivorna? 
 
Cetris Façade Systems. 
 

• Vad är det för kärnmaterial i skivorna? 
 
Cementbunden spånskiva. 
 

• Hur kommer skivorna paketerade? 
 
Skivorna kommer i paket med skyddade hörn och kanter. Deras yta skyddas mellan varje 
skiva av ett tunt papper. Varje paket är märkt med littera för att kunna identifieras enligt den 
montageordning som leverantören rekommenderar för den här fasaden. 
 

• Kan skivorna kapas och vilket verktyg rekommenderas? 
 
Skivorna kan kapas med en cirkelsåg, skivan vänds med framsidan nedåt. Vid mindre 
justeringar där små snitt behövs går det bra med en sticksåg med fintandat blad. Skivorna kan 
förborras i efterhand. 
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• Hur sker monteringen? 
 
Montering på vertikalläkt skyddad med gummilist, horisontalskarven täcks med en plåtprofil. 
Skivorna skruvas i det här fallet med träskruv i de förborrade hålen från fabrik. Det finns 
möjlighet att montera skivorna på ett läktsystem av stål där mer passande infästningsbeslag 
används. 
 

• Har ni upplevt några svårigheter med monteringen? 
 
Svårigheter att få skivskarv mitt på läkten, eftersom mellanrummen mellan skivorna är svår 
att beräkna och få till exakt. Detta händer speciellt vid längre fasadsträckor. En del 
anpassningar måste göras vid anslutning mot öppningar i fasaden t.ex. vid fönster. Detta görs 
på plats genom att passa in fönsterblekt och anpassa plåtprofilen. 
 
 


